
A4 Sexta-feira, 26 de maio de 2017

Com o objetivo de di-
minuir a poluição visual e 
melhorar o aspecto estético 
do boulervard do Centro de 
Barueri, a AES Eletropaulo 
iniciou no local a conversão 
da rede elétrica aérea para 
subterrânea. O projeto é 
dividido por etapas. Essa 
primeira tem previsão para 
término em 150 dias e con-
siste nos serviços de insta-
lação de dutos, diretamente 
enterrados em valas, para a 
passagem dos novos cabos 
de distribuição de energia.  

O projeto prevê ainda 
remoção dos postes de con-
creto e toda a rede de distri-
buição aérea e, em etapas 
seguintes, troca do piso, re-
vitalização das fontes d´água, 
novo paisagismo, instalação 

Moradores da região - que 
fazem parte do grupo prioritá-
rio - e ainda não se vacinaram 
contra a gripe têm só até 
esta sexta-feira, 26, para ir 
a um posto e garantir a sua 
proteção. É que nesta data 
termina a Campanha Nacional 
de Vacinação. 

Desde o dia 17 de abril, 
a vacina contra a gripe está 
disponível nos postos de vaci-
nação para o público-alvo, ou 
seja, crianças de seis meses 
a menores de cinco anos; 
pessoas com 60 anos ou 
mais; trabalhadores de saúde; 
povos indígenas; gestantes, 
puérperas (até 45 dias após 
o parto); população privada de 
liberdade; funcionários do sis-
tema prisional, pessoas porta-
doras de doenças crônicas não 
transmissíveis ou com outras 
condições clínicas especiais, 
além dos professores que são 
a novidade deste ano.

Neste sábado, 27, a partir 
das 8h30, o mestre em edu-
cação e doutor em Ciências 
da Educação, Júlio Furtado, 
estará em Osasco para apre-
sentar a palestra “A gestão 
da sala de aula: construindo 
caminhos para uma aprendi-
zagem significativa”.

O evento, realizado pela 
Associação dos Professores 
de Osasco e Região (Apos), 
faz parte do 1º Congresso 
Nacional de Educação, que 
acontece neste final de se-
mana na Fito da zona Norte.

Segundo o palestrante, 
aprendizagem significativa 
é o que ocorre a partir de 
uma associação com apren-
dizagens anteriores, criando, 
inicialmente, um sentido e 

No dia 17 deste mês o pre-
feito de Osasco, Rogério Lins 
(Podemos), participou de uma 
Audiência Pública de Inclusão 
e Acessibilidade à Pessoa com 
Deficiência. Durante o evento, 
realizado na Sala Osasco, 
Lins firmou o compromisso 
de promover intervenções 
de acessibilidade no entorno 
do Paço Municipal. “Vamos 
verificar a necessidade e me 
comprometo em atender aos 
pedidos num prazo de 30 
dias”, disse Lins.

Na quarta-feira, dia 31 de 
maio, a Prefeitura de Itapevi 
participa do Dia do Desafio, 
uma campanha mundial de 
saúde que tem como objetivo 
combater o sedentarismo e 
estimular a população a prati-
car exercícios físicos por pelo 
menos 15 minutos seguidos.

Na data haverá aulões de 
zumba e ginástica nas pra-
ças 18 de Fevereiro, Nelson 
Mandela e Paulo França. Os 
eventos serão abertos ao pú-
blico e acontecerão às 8 e às 
17 horas. 

Também serão realizadas 
atividades esportivas em to-
das as escolas das redes 
municipal e estadual e no 
Cemip haverá caminhada 

Revitalização do boulevard central de Barueri 
começa com rede elétrica subterrânea

de iluminação de LED e novas 
calçadas para o comércio.

De acordo com o vice-
-prefeito e secretário de 
Obras, José Roberto Piteri, a 
revitalização será completa. 
“Uma obra muito bonita, 
que é parte do projeto de 
embelezamento do Centro”, 
destacou.  

Por conta das obras, o 
tráfego na região do entor-
no do boulevard Central já 
começou a ser desviado. 
Nesta primeira fase, está 
fechado o trecho da avenida 
26 de Março, no quarteirão 
entre as ruas Santa Úrsula e 
Campos Salles.  Para voltar 
à via, o condutor passa pe-
las ruas Fioravante Barleta 
e Dom Pedro II e travessa 
Celidônio Guerra.  

Termina nesta sexta-feira a Campanha 
Nacional de Vacinação contra a gripe

Balanço do Ministério da 
Saúde indica que até o dia 
22/5 foram vacinados 30,6 
milhões de brasileiros. A 
meta, neste ano, é vacinar 
90% do público alvo até 
sexta-feira. A vacina dispo-

nibilizada pelo Ministério da 
Saúde (MS) protege contra os 
três subtipos do vírus da gripe 
determinados pela OMS para 
este ano (A/H1N1; A/H3N2 e 
influenza B). Segundo o MS, 
a vacina contra a influenza é 

segura e também é conside-
rada uma das medidas mais 
eficazes na prevenção de 
complicações e casos graves 
de gripe.

A coordenadora Nacional 
do Programa Nacional de 
Imunizações do Ministério 
da Saúde, Carla Domingues, 
alerta sobre a importância 
do público-alvo se imunizar 
dentro do prazo de vacinação 
para evitar a gripe e seus 
possíveis agravamentos. “É 
de fundamental importância 
que a população-alvo busque, 
o quanto antes, os postos de 
vacinação para garantir a pro-
teção contra a influenza, prin-
cipalmente neste período que 
antecede o inverno”, destaca. 
Estudos demonstram que a 
vacinação pode reduzir entre 
32% e 45% o número de hos-
pitalizações por pneumonias e 
de 39% a 75% a mortalidade 
por complicações da influenza. 

A vacina disponibilizada pelo Ministério da Saúde 
protege contra os três subtipos do vírus da gripe
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Quarenta casais que 
fizeram cadastro junto ao 
Fundo Social de Solidarie-
dade (FSS) de Jandira, no 
início deste ano, celebram 
matrimônio coletivo neste 
sábado, 27. O Casamento 
Comunitário, que é promo-
vido pelo FSS e tem o apoio 
da Prefeitura, acontece 
a partir das 15 horas no 
Portal Ecológico Municipal. 

Fundo Social de Jandira realiza Casamento 
Comunitário no Portal Ecológico Municipal

A cerimônia é uma opor-
tunidade de pessoas oficia-
lizarem suas uniões criando 
o benefício para quem quer 
casar e não tem condições 
de arcar com os custos. 
Nesses casos, todas as 
despesas com decoração, 
cerimonial, cartório, entre 
outros, fica sob os cuida-
dos da Prefeitura. 

No caso do Casamento 
Comunitário de Jandira, a 
cerimônia civil é restrita a 
familiares e convidados dos 
casais.

posteriormente um signifi-
cado que permite a amplia-
ção do repertório de quem 
aprende. Em outras palavras, 
os novos conhecimentos 
adquiridos relacionam-se 
com o conhecimento prévio 
que a pessoa possui. “As 
principais diferenças entre 
a aprendizagem significativa 
e as abordagens tradicio-
nais, que privilegiam a mera 
transmissão de conteúdos, 
está na construção de senti-
do a partir da conexão com 
aprendizagens anteriores”, 
diz Furtado. 

O evento acontece na 
Fundação Instituto Tecnoló-
gico de Osasco (Fito), sito à 
avenida Getúlio Vargas, 990, 
Jd. Piratininga. 

Júlio Furtado faz palestra em 
Congresso Nacional de Educação

Segundo Furtado, os novos conhecimentos adquiridos 
relacionam-se com o conhecimento prévio que a pessoa possui

A cerimônia é restria a 
familiares e convidados 
dos noivos

Lins faz intervenções 
em calçadas no entorno 
do Paço Municipal

Entretanto, nem foi ne-
cessário aguardar o prazo 
de 30 dias. Após verificar as 
condições das calçadas, o 
prefeito solicitou à Secretaria 
de Serviços e Obras o reparo 
no passeio, rebaixamento de 
guias e construção de rampas 
de acessibilidade no entorno e 
adjacências do Paço Munici-
pal, compreendendo as ruas 
Narciso Sturlini, Dimitri Sen-
sud de Lavaud, Aurora Soares 
Barbosa, Praça Manoel Cou-
tinho e Avenida Bussocaba.

O prefeito solicitou o reparo no passeio, rebaixamento 
de guias e construção de rampas de acessibilidade

com orientação a partir das 7 
horas. Ao mesmo tempo, os 
servidores municipais serão 
incentivados a fazer ginástica 
laboral em seus ambientes de 
trabalho. 

“Com a participação no 
Dia do Desafio, queremos que 
a população de Itapevi reflita 
sobre seus hábitos e combata 
o sedentarismo, de modo a 
ter uma vida mais alegre e 
saudável”, diz o prefeito Igor 
Soares (Podemos). 

De acordo com a Prefeitura 
de Itapevi, no ano passado, 
28,4 mil moradores (13% da 
população) participaram das 
atividades do Dia do Desafio. A 
Prefeitura espera superar esse 
número em 2017. 

Contra o sedentarismo, 
Itapevi promove zumba e 
ginástica no Dia do Desafio 

Na data haverá aulões de zumba e ginástica nas 
praças 18 de Fevereiro, Nelson Mandela e Paulo França
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A Eletropaulo já iniciou a obra para transformar a rele elétrica aérea em subterrânea
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